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1. — TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Af kanunu tasarısı görüşüldü ve yapılan bâ

zı değişikliklerle kanun kabul edildi. 
• Solnıazer Irfan'm, Üniversite öğretim üyele

rinden bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzı
larının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline 
dair kanun teklifi görüşüldü ve kanun kabul 
edildi. 

Solnıazer îrfan'm, 13 . 6.1946 tarih ve 4936 
sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

i, — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair dlan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişildik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Sosyal l§ler ve İktisat Komis
yonları raporları (1/89) (1) 

'BAŞKAN — Bu kanun hakkında sizi dinle
mek istiyoruz. Buyurun. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, ifadesinden bir an için sıyrılır, kısaca arz 
etmek icabederse hâdise şudur : 

'Bizim hâlen 328 tane münhalimiz vardır. 
Münhalleri doldurmak mecburiyetindeyiz. Bil
hassa Şark vilayetlerimizdeki münhaller yüzün
den çok sıkıntı •çekiyoruz. Bu münhalleri kapat
mak için elimizde iki memba vardır. Birisi, yeni 
giren, staj yapan arkadaşlar. Bunlar 3'5 - 40 

(1) 120 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

eklenmesi hakkındaki kanun teklifi görüşüldü 
ve kanun kabul edildi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 91 sayılı Kanununun tadiline dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
özgüneş Mehmet Esin Numan 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 

liralık kadrolara ihtiyaç gösteren durumdadır. 
Bunların sayısı elimizdeki münhalleri kapatma
ya tamamen yetmiyor. Diğer taraftan tekrar 
Adliye camiasına iltihak etmek için baş vumuş 
arkadaşlar var. Bunların bugünkü meslekleri 
avukatlıktır. Dünkü vazifeleri 'hâkimlikti. Bun
lar dünün baskı idaresinde bizar olarak hâkimli
ği terketmiş, serbest meslekte kendilerine istikbal 
aramak mecburiyetinde kalmış arkadaşlardır. 
Esas itibariyle hâkimlikle olan alâkaları dolayı-
siyle bugünün bize temin ettiği meslek havası 
içinde tekrar mesleklerine dönmek istiyorlar. 
Müracaatları var, Müracaatları Ayırma Komis
yonuna havale edilmiş, yeniden memuriyete alın
malarında mahzur olmıyan arkadaşların adedi 
H20 dir. Bunlar 50 - 60 lira maaşı asliden ayrıl
dıkları için arada ge^en zaman farkını ve hâkim
ler 'arasındaki muadeleti' nazarı itibara alarak 
70 - 80 lira maaş almaları lâzımgelmektedir. Bu 
hâkimleri buna göre yukarı katagoriye almak va-
ziyetindeyiz. Bunları temin etmek için elimizde 

B Î R İ N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,15 

BAŞKAN — Kuytak Fikret 

KÂTİPLER : Karavelioğflu Kâmil, Er Ahmet 
» 

BAŞKAN — Müzakereleri açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 
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müsait de durum mevcuttur. Onun için de 35 - 40 
liralık kadrolardan "bir miktarını iade etmek su
retiyle bunlara karşılık olarak yüksek dereceli 
kadroları almayı düşündük ve Maliye Vekâleti 
ile cereyan eden yazışma sonunda 167 kadronun 
bize verilmesi, buna mukabil kendilerine küçük 
kadrolardan 35 liralık kadrolardan 70; 40 lira
lık kadrolardan 160 tane iade etmeyi, Maliye 
'Bakanlığı ile kararlaştırdık, mutabık kaldık. Bu 
arz ettiğim 35 İlk 70 kadroya mukabil, 100 lük 
kadrodan 50 tane, 90 lık kadrodan 56 tane, 80 
İlk kadrodan 62 tane ki, ceman 167 kadro alaca
ğız. Ve bu vaziyette, evvelce ayrılmış olan ve mes
leğe tekrar dönmek istiyen arkadaşlara kadro ye
tiştirmek imkânını sağlamış olacağız. 

Meselenin portesine gelince. Bizim verdiğimiz 
kadrolarla Hazine yılda 4 milyon 13 bin 520 lira 
Devlete para iade etmiş olacak, buna mukabil, ala
cağımız kadrolar 3 milyon 998 bin 604 lira bir pa
ra almış olacağız. Ona mukabil 3 998 604 lira
lık bir para alıyoruz İd, Hazine lehin'e 14 916 
liralık bir fark var. Hemen şunu arz edeyim ki; 
bu küçük kadroları verirken kendi durumumu
zu önümüzdeki aylarda küçük kadrolara gele
cek arkadaşların tâyinlerini müşkülleştirecek 
hattâ imkânsızlaştıracak bir vaziyet bahis ko-
nuisu değildir. Elimizde yedek kadro mevcuttur. 
Çünkü, staj yapan arkadaşlardan 228 kadar 
hâkim adayının önümüzdeki aylanda merkeze 
alınması bahis konusudur. Durum böyle olun
ca; diğer bâzı bakanlıkların da bu kabil talep
leri olduğunu ve hepsinin birlikte mütalâa edil
mesi lâzımgeldiğine dair bir itiraz mevzuulbahs-
olmuştu, Ekonomi Komisyonu Müşavirler He
yetinde. Orada da meseleyi etraflıca arzı izah 
etmiştim. Orada da dediğim gibi; Adalet Bakan
lığının vaziyeti çok hususiyet arz ediyor, doğ
rudan doğruya memleketin emniyet ve asayişi 
ile ilgili Dahiliye Vekâleti gibi bir Bakanlık... 
Birçok yerlerimizide mahkemeler işlemez du
rumdadır. Bunlara salâhiyet verdik, kanunun 
verdiği imkânlardan istifade ederek yürütmeye 
çalışıyoruz. Bir kazada müddeiumumi, sulh hu
kuk hâkimi ve sorgu hâkimi vardır. Hâkim bu
lunmadığı takdirde sorgu hâkimine salâhiyet 
veriyoruz. Sorgu hâkiminin salâhiyetini de baş
kâtibe veriyoruz. Başkâtibin sorgu hâkimliği 
yapabilmesi için işi aksıyor. Birçoik ağır ceza 
.mahkemeleri reissizdir. Azaları eksiktir. Bu ek
sikleri kısaca arz eldeyim; ağır ceza mahkemesi 
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(başkanlığı 4, üyelik 7, hukuk hâkimliği 22, ceza 
hâkimliği 30 tanedir. Ceza hâkimliği, içinde bu
lunduğumuz İnkılâp Devri dolayısiyle Doğu 
vilâyetlerimizde daima her zaman uyanık olmak 
ve her hangi bir şeye karşı tetikte olmak mec
buriyetindeyiz. Tefe hâkim mevzuu çok daha 
mühimdir. 64 tane sulh hâkimi, 23 tane hâkim 
muavinliği, 16 tane ağır ceza savcılığı, 18 tane 
savcı yardımcılığı, 16 tane kaza Savcısı, 53 tane 
hukuk hâkimliği, 62 kaza arazi kadastrosu hâ
kimi, münhal bulunan 320 kadronun 220 tanesi 
yargıç adayı, 116 tanesi de mesleğe kabulünü 
istiyen ve nispeten kadroları yüksek derecede 
olan kadrolarla karşılamak mecburiyetindeyiz. 

Mâruzâtım kısaca bundan ibarettir. Eğer 
emir buyurulursa cevaplandırmaya amadeyim. 

BAŞKAN — Sual sormak istiyen var mı? 
Buyurun Mehnıet Bey. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben İki 
hususu merak ediyorum : Birisi, yeniden mes
leğe girmek istiyenlerin meslekten ayrılış se-
ıbepleri arasındaki oran nasıldır1? Yani baskı ııe-
ticösi ayrılanlarla, tâyin edildikleri mahrumiyet 
bölgelerini beğenmeyip ayrılanlann oranları 
nasıldır? 

İkincisi, yeniden mesleğe dönmek istiyenler, 
Istanibul, İzmir, Ankara, Bursa gibi yerlere mi, 
yoksa mahrumiyet bölgelerine hâkim olmıyan 
yerlere mi tâyin edileceklerdir? 

ADALET BAKANI ÂMİL ABTUS — Efen
dim, ayrılanların hepsi şüphesiz baskıdan do
layı ayrılmamışlardır. Fakat ekseriyeti, o zama
nın partizan idaresinin baskılarından ve haksız 
muamelelerinden dolayı ayrılmışlardır. Bu ara
da hep baskı olmamakla beraber avukatlıkta 
şansını denemek istiyen arkadaşlarımızın bulun
duğunu kabul etmek lâzımdır. Bunun dışında 
bulundukları yerlerden memnun olmayıp da 
hâkimlikten ayrılmış, hâkimliğin ağır mesaisine 
tahammül edemeyip ayrılanlar da olmuştur. 
Avukatlık yaparak şanslarını denemek istiyen 
kimseler de olmuştur. Bunların hepsi teker te
ker teşbi't edilmiştir. Simidi arz edilen miktar 
127 tanedir, bunun arkası mütemadiyen gel
mektedir, yenileri gelmektedir. Bunların içinde 
mesleklerinden ayrıldıktan sonra mebus olmuş 
ve Meclisin feshi hasebiyle açıkta kalıp hâkim
liğe dönmek istiyenler de vardır ki, bunların 
miktarı üç beş kişiden ibarettir. Ara ettim 127 
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rakamı mahdut kalmıyiacaktır, mütemadiyen ar
kası geliyor. Evvelce emekliye ayrılmış olanlar 
da tekrar gelmek istiyorlar. 

Beyefendinin ikinci suallerine gelince : 
Anfeara, istanbul 'tamamen dolmuş vaziyet

tedir. izmir keza. Büyük vilâyetlerin hepisi do
lu. Hattâ istanbul civarında tek tük münhaller 
mevcut, fakat elsas itibariyle dolu. Asıl bu tâ
yinlerin pek tabiî olarak Orta ve Doğu - Ana
dolu 'ya teveccüh edeceğini de ifade etmek iste
rim. 

BAŞKAN — irfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, fırsat bul

muşken ben de içiimi dökmek isterim. Esasen 
Sldsyal Komisyonun bir üyesi olmam ha
sebiyle ve Adalet Bakanlığını alâlkadar eden 
işler de komisyonumuz bünyesinde bulunması 
•sebebiyle daha çok alâkadar olmam lâzımdı. 
Fakat dalha mühim, vazifeler aldığım için meş
gul olamadım, tnkilâp hareketi dolayısiyle Ada
let Bakanlığına yeni bir zihniyet ve hareketin 
geleceği sevinci bütün hâkimleride yer almıştır. 
Buna rağmen öski devrin cefalarını çekmiş olan
lar en hücra kasabalara, en hücra şehirlere sü
rülmüş ve halen de oradadırlar. 80 - 90 liralık 
kadrolarda çalışanlar mevcut iken dün mek-
Itepten çıkmış bir müddeiumumi veya 35 liralık 
bir sorgu hâkimi izmir'den istanbul'un Üskü
dar'ına, Üs'küdar'dan Kadıköy'e, Kadıköy'den 
filân yere acaip tâyinler yapılmıştır, gibi şikâ
yetler yapıldı. Elimde listeler var. Ben Âmil 
Beyi rahatsız etmeldim. Çünkü, kendilerinden 
evvel yapılmış bu tâyinler. Şimdi sadet dışı ola
rak bunları arzettikten sonra esas konuya geli
yorum. 

istifa edenlerin % 5 i hakikaten yapılan 
baskılardan dolayı ayrılanlardır. Diğer büyük 
bir kısamı ise tâyin edildikleri yeri beğenmiyen 
veya mahrumiyet bölgesinde süremi doldurdum, 
ıhâlâ tâyinim çıikmadı, diye küsüp ayrılanlardır. 
Bunlar, avukatlık sabasında daha iyi bir kazanç 
sağlamak için de çekilmiş olabilirler. Fakat 
avukatlık sahasında tutunamadıkları için tek
rar mesleğe girmek istiyorlarsa me'slelrî bakım
dan bilgi kifayetsizliği var, demektir. 

Meslek aşkı ile bağlı olanlar müstesna, şu ve
ya bu maksatla ayrılmış olanlar, yerlerini be
ğenmemek suretiyle ayrılanların tekrar mesleğe 
kabulüne taraftar değilim. Bunların dosyaları 
Adliye Bakanlığı sicilinde mevcuttur, tâyinler-
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de ise Özgüneş Beyin dedikleri gibi bunlar gü
zel yerlere verilmemelidir, mesleğinin çilesini 
çekmiş olanlar nazara alınmalıdır. Yeni mesle
ğe girecek küçük maaşlı arkadaşları istanbul, 
Ankara gibi yerlere tâyini yapılmamalıdır. 

Hâkimlerin tazminatları ise kadroları üzerin
de verilmekte, maaşları üzerinden verilmemek
tedir. Bu, kadrolar yapılırken bu tazminat iş
leri nasıl, hesabedilmektedir? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, irfan Beyefendi küçük maaşlı yeni mesle
ğe giren arkadaşların Ankara, istanbul ve izmir 
gibi yerlere tâyinleri yapılmasın buyurdular, 
böyle yapılan işlerin olduğunu ifade ettiler. 
Benden evvel, böyle bir iş olmuşsa bundan haber
dar değilim, bana intikal etmiş değildir, inti
kal ettiği takdirde üzerinde hassasiyetle dura
cağımız tabiîdir. 

Hâkimlerin tâyinini, Hâkimler Kanunu çer
çevesi içinde mütalâa etmek lâzımdır. Bir yıllık 
staj müddetini dolduran kur'a çeker ve kur'ada 
kendisine isabet eden yere giderler. İki yıl ay
nı yerde kalması vekâletçe prensip olarak kabul 
edilmiştir. Burada, çok mühim mazeretleri mev-
eudolmadîkça kur'a çektiği yerde iki 'yıl kalma
sı zaruridir. Bu kur'a çekilen yerlerde ahım 
şahım, güzel yerler değildir. Ama mesleğe ilk 
giren genç arkadaş bekârdır, aile yükü üzerin
de yoktur. Bu sebeple de gittiği yerde iki sene 
kalmasını tabiî karşılamak icabeder. Tatbikat 
budur. Bunun dışında kur'ada nadiren Batı ta
rafından bir iki kaza mevcuttur. 

Bir noktayı daha arz etmek isterim. Bayan 
hâkimle]'. Bayan hâkimleri kur'aya dâhil etme
mek, adedleri gayet az olan bunları, vilâyet 
merkezlerine göndermek kararındayız. Çünkü 
kur'a ile giderlerse tek hakimli küçük yerlerde 
pek tabiî büyük sıkıntılara uğruyorlar. Biz 
mümkün olduğu kadar az bayan hâkim almak 
istiyoruz. Bu sebepler dolayısiyle idari bakım
dan çok sıkıntı çekiyoruz. Bayan hâkim her ye
re gitmiyor. Üstelik ya hâkim ya memur biriy
le de evleniyor. Bu sefer ikisini bir yerde bir
leştirmek icabediyor. Bunun için biz mümkün 
olduğu kadar az bayan hâkim almak yolunu tu
tuyoruz. Bunları da daha ziyade vilâyet mer
kezlerinde görevlendirme temayülündeyiz ve bu
nu tatbik de ediyoruz. Geçen Dahiliye Vekili 
arkadaşım, Muş'ta 2 bayan hâkim bulunduğu
nu ve bâzı mülâhazalarla bunun iyi karşılanma-

— 4 — 
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dığını söyledi; bunları oradan Orta - Anadolu'ya 
gönderdik. 

Meslekten ayrılma bir arkadaş tekrar mesle
ğe girmek isterse, bu talep evvelâ, Temyiz Mah
kemesi azalarından müteşekkil biı ayırma ko
misyonuna verilir. Bu şahsın gizli sicili burada 
incelenir. Meslekten ayrıldığı günden müracaat 
tarihine kadar olan durumu da incelenir. Ayrı
ca mahrem tahkikat da yaptırılır. Bilhassa ko
münistlik gibi hususlarda. Bu dosya sonra, ayır
ma komisyonuna verilir. Orası da tetkik eder, 
mesleke alınır veya alınmaz, der. 

Gene takdir buyurursunuz ki, kanuni du
rum dolay isiyle meslek dışında ticaret yapması 
mümkün değildir. Meslekten çıktıktan sonra 
bunları alamıyoruz diyebiliriz. Esasen bunların 
sicillerinde ayrılma şekilleri vardır, ayırma ko
misyonları bu gibilerini almıyor, zira bu gibi
ler tekrar mesleke giremezler. 

Sonra Avukatlık meslekinde muvaffak ola-
mayıp hâkimlik meslekine girmek meselesine ge
lince : 

ilmî'kabiliyetleri olsa idi tekrar dönmezlerdi, 
alınmasınlar dendi. 

Avukatlık mesleki ayrı bir meslektir, hâkim
lik mesleki ise yine ayrı bir meslektir. Her hâ
kim avukat olamadığı gibi her avukat da hâkim 
olamaz. Avukatlık cerbeze istiyen, mücadele is-
tiyen bir meslektir. Ayrılan arkadaşlar muhte
lit' sebeplerle ayrılmışlardır, ayrılanların için
de daha rahat yaşamayı arzu edenler vardır, 
bunlar arasında dışarda muvaffak olma formas
yonunda değildir, bunun bilgi ile alâkası yok
tur, yukarda arz ettiği gibi avukatlık cerbeze is
tiyen bir meslektir, her ikisi .de ayrı a.yrı şey
lerdir, avukatlık ayrı vasıf ister, hâkimlik ise 
ayrı vasıf ister. Bir adam hâkimliği gayet gü
zel yapar, doğru dürüst bir adam olur. Bu iti
barla bunu bilgiye bağlamamak lâzımdır. Bilgisi 
kâfi değil de dönüyor denmemeli. 

Baskı meselesinden bahsetmiştim. Baskı me
selesinin tezahürü muhtelif şekilde olur. Hâkim
ler bilâ sebep Ege böllgesinden alınarak Orta -
Anadolu'ya alındılar. Hâkim buraya geldi ve 
niçin alındığını sordu. Buna cevaben öyle ieab-
ediyor, görülen lüzum üzerine oraya gönderdik 
dediler. Fakat işin altında Demokrat Parti Baş
kanının imzası, notu var. Bizden değil, bu hâ
kimi buradan alm gibi lâflar.. Kaldırılıp atılı
yor. Hattâ dosyasında bir şey yok. Adam ora-
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ya gidiyor, bakıyor ki, orada yaşanır gibi değil 
ve çekiliyorum diyor, ayrılıyor, işin derinliği
ne inmezsek gittiği yeri beğenmiyor ayrıldı deriz. 
İşin derinliğine inersek bu haksız muameleden 
dolayı ayrıldığını anlarız. 

Adalet Bakanlığına ait mevcut arzu ve ak
saklıkları muhterem arkadaşlarım her zaman 
bana aksettiriyorlar, irfan Beyden de rica edi
yorum. Seyahatlere çıktığı için çok görüşmek 
arzu ettimse de görüşemedim. Bana intikal etti-
rirlerse işaret buyurdukları aksaklıklar üzerin
de hassasiyetle duracağım ve bunları gidermeye 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Söz Taşar'ın. 
SOLMAZER İRFAN — Malî bakımdan bir 

sualim vardı. 
ADALET BAKANI ÂMlL ARTUS — Malî 

bakımdan, ödeneklerde nazara alınarak bu hesap 
yapılmıştır. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, 39 ncu mad
denin ('B) fıkrasına göre meslekten emekliye ay
rılanlardan, tekrar mesleke dönmek için müraca
at eden var mıdır? Asıl hışma uğrıyan bunlar
dır. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Efen
dim bunların bir kısmı Temyiz Mahkemesinden 
ayrılmışlardır. Mesleğe dönmek istiyenler vardır. 
Bunlardan 1 - 2 kişi haksız olarak emekliye ay
rılmışlardır. Diğerlerinin ise emekliye ayrılışı 
isabetlidir. Zira bunlar el etek öperek, rahmetli 
Osman Şevki Beyin tavassutu ile oraya kadar 
yükselmişlerdi. Hatırlarsınız, Temyizde protes
to maksadiyle bir toplantı yapılmıştı. Bu top
lantıda ben de vardım. Onun için emekliye ay
rılmışlardı. Benim 25 senem dolmadığı için beni 
emekliye ayıramamışlardı. Şimdi bunlardan bâ
zıları, sen durumu biliyorsun, bizi tekrar al; di
yorlar. Ama bu müracaatı yapanların emekliye 
ayrılışı meslek için isabetliydi. Çünkü durumla
rını biliyorum. Arz etiğim gibi el ayak Öperek 
gelmişlerdi. Notları orta derecededir. Hâkim ola
rak Temyize gelmiş, sonra tekaüt olmuşlardır. 
Şimdi, beni tekrar Temyize alm diyorlar. Bizce 
malûm olan bu kimseleri niye yeniden tâyin ede
lim, çıktıktan sonra niye tekrar alalım. Hâdise 
1956 da olmuş aradan da dört sene geçmiştir. 
Şimdiye kadar 'Keskin Ağır Cezasından Sırrı 
Kalayoğlu ve bir de Nafi Başak, izmir Sigorta 
suistimali işiyle ilgili, OnursaPın mebus olması 
ile, Adnan Menderes'in tekaüt ettiği kimse ki, bu 
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adamlar girmek istiyorlar, kadro yoktur diyo
ruz, tekrar girmek istiyorlar fakat almıyoruz. 

Hakikaten ayrılıp da tekrar girmek istiyenle-
rin içinde çok kıymetli insanlar, değerler de var
dır. Haklı olarak ayrılanların, 'haksızlığa uğra
dıklarını söyliyenler, gelenler de vardır. Bun
ların isimlerini vermek belki doğru olmaz ama 
isterseniz, icabederse isimlerini zikredebilirim. 
Bunlar arasında istediğimiz bâzı kıymetler de 
gelmiyorlar. Bu arada haksızlıklarını kamuflaj 
etmek için bize geliyorlar. Biz bunların buraya 
nasıl geldiklerini biliyoruz. El etek öperek gel
mişlerdir. Sonra bunları anlıyanlar, bunları hak
sız olarak getirenler yerinde bir tasarrufla dışa
rıya çıkarmışlardır. Tekrar bunları geri almak 
arzu etmiyoruz. Bu yüzden de birçok düşman
lar kazanıyoruz. Sizi şöyle yaparız böyle yapa
rız diye tehdit ediyorlar. Tabiî böyle bir işin 
içine giren bu gibi sözlere muhatap olur. Ben so
nuna kadar müdafaa edeceğim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, gayet 
kısa olarak mevzu içinde konuşacağım. Şimdiye 
kadarki konuşmalar sadet dışı konuşmalar idi. 
Birçok yerlerde dâvalar mahkemelerde yığılmış
tır. Terfi durumuna gelmiş hâkimler terfi ede
miyorlar. 

AKSOYOĞLU RiE'FET — Başkan, tümü üze
rinde müzakere açıyor musunuz? 

BAŞKAN — Şimdi sual soracaklara söz veri
yoruz. Vekil Beyin izahatından sonra müzakere 
açacağız. Vekil Beyden, şüphe edilen yerler so
rulmalıdır. 

(GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mevzuu izah et
meden kifayeti müzakere veriyorum ve tümünü 
konuşmak üzere müzakere açılmasını istiyorum. 

IBAŞKAN — Başka sual soracak arkadaş var 
mı? 

ER AHMET — Efendim, müracaat edenle
rin, ayrılış tarihleri nedir? 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — 1956 
yi geçmiyor. 

iKARAVELlOĞLU KÂMİL — Adalet Bakan
lığının kadro teklifini Sosyal İşler Komisyonu 
değiştirmiş. Acaha Sayın Bakan hangisini tercih 
ediyor? 

ADALET BAKANI ÂMlL ARTUS — Efen
dim, Sosyal Komisyon, bizim ihtiyacımızı tak
dir edip, siz çok az istiyorsunuz deyip, bu kad
roları lütfetmiştir. (Buna bir itirazımız yok. Sos-
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yal Komisyonun kadro teklifinin kabul edilmesi
ni rica edeceğim. 

ESİN NUMAN — Efendim buna göre 1 sayı
lı cetvelde, bilhassa küçük rütbeli hâkimlerde 
büyük bir azalma müşahade ediliyor. Gerçi bu 
bir zarurettir. Fakat gelecek yıllarda bunun ini
kası nasıl olur? Bu tıpkı ordudaki mahrut niza
mın bozulmasına benziyor. Yarbayı albay yap
tık, aşağıdan yukarı hep geliyor. 

Sonra hâkimlerde yeni bir mahrut ameliyesi 
yapmak lâzımdır. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Adlî 
mahrut katiyen bozulmuyor. Elimizde halen 130 
aded 100 liralık kadro vardır, buna elli ilâve 
ediyoruz 180 oluyor, doksan liralık kadro ise 
halen 246 tanedir, buna 55 ilâve ediyoruz 301 
oluyor. Gittikçe genişliyor. Seksen liralık kad
ro halen 320 dir, 62 daha alıyoruz 382 oluyor. 
Yetmişlik kadro almıyoruz. Bu 485 tanedir, 382 
den 485 e çıkmıştır. Altmışlık kadro 537 tane
dir, 485 e nazaran artmıştır. 50 lilik kadro 650 
tanedir, 40 lık kadro 620 dir, 35 lik kadro ise 
70 çıkdıktan sonra 570 olmuştur, burada azalma 
vardır. Evvelce de mevcuttu. 880 aded 620 ye 
iniyor, öteki 587 ye. Aradaki fark çok azalı
yor, durum budur. 

Önümüzdeki yıllara gelince : Pek tabiî ola
rak nüfus artıyor ve memleket ihtiyacı da nü
fusla birlikte artıyor. Burada iki üç sene son
ra tekrar kadro ister misiniz gibi bir suale şim
diden bir şey diyemeyiz. O zamanın icabına gö
re düşünülür. 

ESİN NUMAN — Bu kadro ile kaç kişi ter
fi imkânına kavuşacaktır? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Bu 
kadro kabul edildiği takdirde 420 muhtelif 
kademedeki hâkimler terfi edeceklerdir. 50 aded 
100 liralık kadro aldığımıza göre 100 liralık 50 
kişi, 125 liradan 50 kişi, bu sefer 105 tane 90 li
ralık kadro serbest kalacak, 167 aded de 80 li
ralık kadro. Bunların yekûnu 823 oluyor. Bu 
suretle de 823 hâkimi terfi ettirmek imkânı hâ
sıl olacaktır. Fakat bunların tamamını terfi 
için kullanamıyaeağız. Bunun da sebebi bir 
miktar da dışardan hâkim almak mecburiyetinde 
olduğumuzdur. Bu takdirde terfi edeceklerin 
miktarı biraz daha düşecektir. 

ESİN NUMAN — Kadro tıkanıklığı sebebiy
le bu arkadaşlar kaç sene beklemişler? 

— 6 — 
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ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — 2 se

ne, 3 sene. 
ESÎN NUMAN — İktisat Komisyonu bunu 

incelemiş, malî bakımdan mahzur görmemiş. 
Kanaatimce mütaakıp yıllarda malî bakımdan 
mahzurları olabilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Malî bakım
dan bir değişiklik yok. 

ESÎN NUMAN — Yeni kadro almak mecbu
riyetinde olduklarını Vekil Bey biraz evvel izah 
ettiler. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Affe
dersiniz ama, bu Mübadele Kanununu kabul 
buyurmasanız yine kadro istiyeeeğiz. Bundan 
10 sene evvel 1 700 hâkim vardı. Şimdi 3 bini 
mütecavizdir. 

ESÎN NUMAN — Daha genç hâkimlerle, da
ha küçük kadrolarla adalet makinasını yürüt
mek mümkün olacaktır. Ve adalet bu şekilde 
daha ucuza malolacaktır. Kadro yukarıya doğ
ru arttıkça adaletin tahakkuku pahalıya mal-
olur. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS - Efen
dim, ağır ceza reisliğine, Cumhuriyet savcılığı
na, hukuk hâkimliğine 35 - 40 liralık maaşlı ar
kadaşları tâyin edemeyiz. Bunlarla bu işler ola
maz. 

KARAMAN SUPHÎ — Bendeniz kadro tah
didini gayriâdilâne bulurum. Muayyen bir za
mana kadar kadro yapmak suretiyle değil, bu 
usul Ortaçağ usulüdür, kadrolarla terfi imkânı 
bulunsun prensipini reddediyorum. 

İkincisi arkadaşlarımız mahruttan bahsetti
ler, asla yeri değildir. Yetmiş liralık vali olduğu 
gibi 100 liralık kaymakam olabilir. Adaletin pa
halıya malolması daha iyi ve daha âdil olur. Ben 
şimdiye kadar emekli hâkim görmedim. Bunlara 
kanunla en geniş imkânları verelim, çünkü 
emekli hâkim görmedim. 

BAŞKAN — Sual soracak başka arkadaş 
var mı? Yok... Bakan Beye teşekkür ederiz. 
(Adalet Bakanı salondan çıktı) 

ESÎN NUMAN — Ucuz adaletten kastım hiz
metin normal şekilde işlemesidir. Genç eleman
larla bu hizmetin karşılanması mevzuubahistir. 
Mevzuun tahrif edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, mevzu açılmışken, bu 
kısa bir kanundur, neticesine varalım. Şimdi 
konuşmak arzu edenler isimlerini bildirsinler. 

LÖ. 1960 Ö : İ 
Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, Adalet Bakanı

na sorulan sualler ve alman cevaplar dolayısiyle 
kanunun mahiyeti anlaşılmış bulunmaktadır. 
Kanunun tümünün ona konulmasını ve madde
lere geçilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ İçtüzük hükümlerine 
göre kanunun tümü üzerinde müzakere açılır, 
tümünün müzakeresi bittikten sonra maddelere 
geçilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Okunsun ve maddelere ge
çilsin. 

(Kanun metninin tamamı okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Paşam. 
ULAY SITKI — Efendim, ben de Sami Be

yin söylediklerini ifade edecektim. 
Yalnız arkadaşlardan bir ricam var, bizim 

de ufak bir kadro kanunumuz gelecek. Şimdiki 
kolaylığı arkadaşlarımın bize de göstermelerini 
rica edeceğim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Sosyal Komis
yonun dikkatini çekerim, Adliye Bakanlığının 
istediğinden daha çok vermiş hem de mahrutun 
üstünde vermiş. Halbuki aşağı kadrolara veril
meli idi. Bunu düşünmeli idi Sosyal Komisyon. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, dikkat bu
yurursanız bütün vekâletler yangından mal ka
çırır gibi bizden kadro koparmak için uğraşı
yorlar. İktisat Komisyonu bunu elbette bir es
babı mucibeye dayanarak reddetmiştir. Bizim 
Sosyal Komisyon adalet mülkün temelidir diye 
Adliye Bakanlığına yardımda bulunmuştur. 
Unutmamalıdır ki, bir kadroda iki üç derece üs
tünü her memur alabilir. 100 liralık kadro için 
50 tanınmış 150 lira maaş için tesbit edilen du
rum başkadır. Bu bakımdan İktisat Komisyo
nunun noktai nazarı önemlidir. Söz hakkım mah
fuz kalmak üzere, maddelerde konuşmak üzere, 
teklifin reddi değil ama değiştirilmesi üzerinde 
durulması düşünülebilir. 

ESİN NUMAN — Hükümet teklifinin nok
san hazırladığı, Sosyal Komisyonun noksan ha
zırladığı metinleri tadil etmek suretiyle tashih 
mümkün olacaktır. Bu nasıl Hükümet teklifidir 
ki Adalet Bakanlığının yapmış olduğu kadro
ları tadil değil, aleyhine olarak getiriyor. 

SOLMAZER İRFAN — Aksi halde Maliye 
Bakanlığından geçiremezdi. 
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ESİN NUMAN — Arkadaşımız güzel ifade 

etti. Sosyal Komisyondayım, bu kadro değişik
liğinde imzam vardır ama, müzakerede bulun
madığım için, uygun değildir. Hâkimlerimizin 
bir kısmının böylece terfi imkânlarının sağlan
masına çare bulunuyor, Hükümet teklifi ile 
Sosyal Komisyon teklifi arasında teknik bakım
dan fark vardır, Sözcü arkadaşımız tarafından 
izahım rica ediyorum. 

BAŞKAN — Orhan Erkanlı. 
ERKANDI ORHAN — Efendim, müsaade 

ederseniz bir zihniyete dokunmak istiyorum. 
Biz ifrat ve tefrit içindeyiz. Bâzı arkadaşlar her 
zaman adalet diyorlar, adalete bir iş yapmak is
tediğimiz zaman da, Hükümeti bizden mal kaçı
ran bir şebekeye benzetiyorlar ve dolayısiyle de 
malı kaçırtanlar biz aptallar oluyoruz. Hükümet 
ne mal kaçıran şebeke ve biz de bunu kaçırtan 
aptallar değiliz. Ben Suphi Beyin teklifine ay-
nf;n iştirak ediyorum. Memurların hattâ hâkim
lerin önü hiç tıkanmamalıdır. Devlet memuru-
m\ para vermezse, rezil olur ve zaten de olmuş
tur. Onun için böyle ifrat ve tefritle, şu bu endi
şe ile böyle bir Kadro Kanunu çıkarmama yolu
na gidiyoruz. Böyle ifrat ve tefritlerden vaz ge
çelim. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bu kanun 
İktisat Komisyonunda reddedilirken ben bu ret 
sebebine iştirak etmedim. Sebebi şu : Bir defa 
sene sonunu bekliyebilecek bir pozisyon değildir. 
Esasen sene sonunda Adalet Bakanlığınca kad
ro istenecektir; şimdiye kadar bakanlıklardan 
gelen kadro tekliflerini reddettik. Ben diğer ba
kanlıklar için ret kararma iştirak ettim. Ama bu 
kadro teklifini redde katılmadım. Bir Adalet 
Divanı kurduk; Yüksek Soruşturma Kurulu 
kurduk. Burada çalışan hâkimlere ağır bir yük 
vordik. Bunların terfi etmek hakkıdır. Bunlara 
hor türlü imkânlar sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — İrfan Solmazer. 
SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, Orhan Er

kanlı Bey demek istediğimi yanlış anladı. Hâ
kimlerden kadro kıskanmak aklımın kenarın
dan geçmez. Diyorum ki, Suphi Beyin dediği gi
bi memurlara sınırsız kadro tanırsak, odacılık
tan yetişmiş tahrirat kâtibi 150 liralık asli maa
şa yükselir. * 

Hâkimlerin kadro durumları malûm. Onlar
da mümtaz sıra, 1 nci sıra, 2 nci sıra diye bir sıra 
vardır. Muvaffakiyet derecesine göre tesbit edil-
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mistir. Buna göre aşağıdan yukarıya doğru tev
zi edilir. Elde mevcudolan bütçe imkânlarına 
göre Hükümet teklifte bulunmuştur. Bu teklif
te Maliye Bakanlığının mütalâası alınmıştır. Bu 
kadrolar Yüksek Adalet Divanını haklarını kap
saması lâzımdır. Bu bakımdan Sosyal İşler Ko
misyonunun bir gayretkeşliği vardır. Onun için 
Hükümet teklifi ile Sosyal İşler Komisyonu ara
sındaki tezadın izahını rica edeceğim. İktisat 
Komisyonu neden reddeder bunun da izahını 
istemek benim hakkımdır. 

BAŞKAN — Sözcü. 
KÜÇÜK SAMİ — İktisat Komisyonunun ge

rekçesi okunduğu zaman görülecektir ki, kad
roların kaldırılması ile yapılan tasarruf dört 
milyon küsurdur. Yapılan masraf üç milyon kü
surdur. Sosyal Komisyonun teklif ettiği kadro 
kabul edilirse 1960 yılı bütçesinde Hazine nef'i-
ne 14 bin 916 liralık tasarruf olacaktır. Bu iti
barla hâkimlerin, yüksek rütbeli hâkimlerin ter
fi etmelerine müessir olacaktır. Diğer birçok 
memleketlerde, bilhassa İngiltere'de muayyen 
bir para veriliyor. Senelik 40 bin isterlin gibi. 
hâkim bu paradan harcıyaeağı kadar parayı alıp 
harcıyor. Bu kadar kıskanç davranmıyalım. Ge
rekçede de belirtildiği gibi 387 kişinin terfii ge
liyor, ancak 167 kişiye bu imkânı verebiliyoruz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Kifayeti müzakere 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı iller kısmından ilişik (1) 
sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik (2) sayılı 
cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 



10.1960 O : 1 B : 29 27. ] 
Madde hakkında söz Karavelioğlırnun. 
KARAVELlOÖLU KÂMÎL — Efendim, ik

tisat Komisyonu bu teklifi şu zaviyeden reddet
ti. Daireler mütemadiyen kadro istemektedirler. 
Bu kadro istemenin teknik yolu şu. Küçük kad
roları iade ediyoruz, Maliyenin bunda bir kay
bı yok diyorlar. Biz 4 milyon liralık küçük kad
ro iade ediyoruz, 4 milyon liralık büyük kadro 
istiyoruz. Maliyenin zararı yok diyorlar. 

Bu suretle de kendi elemanlarının ferfilerini 
sağlıyorlar. Gelecek sene gelecek, küçük kadrolar 
gelecek. Hizmetin görüleibilmesi için daha fazla 
küçük kadro isterim diyecek. Bu, teşriî organdan 
(bu şekilde kadro almak için tutulan bir yoldur. 

Bir de hâkimlerin özel durumları vardır. Bun
lar taaminait alırlar, iki senekle bir terfi ederler. 
Tercihli terfi diye usulleri varmış. 

Bugün iktisat Komisyonunda 22 tane kadro 
(talep dosyası beklemektedir. Biz hâkimlere veri
yoruz; fakat diğerleri de ihtiyaç içindedirler. Bir 
çığır açmıyalım diye iktisat Komisyonu bu kadro 
teklifini reddetti. 

Sosyal Komisyon bir gayretkeşlik etmiştir. 
Hükümetin teklifini aynen kabul etseydi mesele 
yoktu. Küçük kadrolara tahvili fikrine iştirak 
edeceğim. İade edilen küçük kadroların miktarı 
azalacak. Dördüncü sayfadaki cetvellere bakarsa
nız göreceksiniz. 260 aded 600 liralık kadro var
dır ki, bunlar Adliye Bakanlığına devrediliyor. 
Bunu 2G0 olarak yapmıyalım 240 yapalım, böy
lece 20 aded 600 liralık kadro kalır. 500 liralık 
kadrodan ise 70 indirilmiştir, bunu da 50 yapa
lım, bu suretle 20 aded 600 liralık, 20 aded 500 
liralık küçük kadro kalır. Adliye Bakanlığının 
istediği miktarda yüksek kadroyu kabul edelim. 
Biz Adalet Bakanı arkadaşımızla konuştuk, ken
dilerinin bütün imkânlarını ve ihtiyaçlarını bili
yoruz, 430 hâkim terfi etmek imkânına kavuşur. 

228 hâkim göreve katılmış 100 kadar da dışar
dan hâkim, muhtelif sebeplerle ayrılan hâkimler 
adlî hizmete kavuşacak. 

•Teklifimi tekrar ediyorum. 260 kadroyu 240 a 
indirelim, 70 taneyi 50 e indirtelim. Yüksek kad
roları teklifteki gibi aynen kalbul edelim. Sosyal 
Komisyonun teklifini 'bu suretle kalbul edelim. 

SOLMAZER İRFAN — Karavelioğlu'nun 
teklifine aynen iştirak ediyornım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Hesaplarım 
da yaptıım. Büyük bir aykırılık yoktur. Bu sua l 

le 40 tane küçük kadro kalmış olacaktır. Büyük 
kadro verirsek 15 kadro kalacaktır. 

OÜRSOYTRAlK SUPHÎ — Efendim, arkada
şımız müzakere başlarken kanunun tümü üzerin
de konuşması sırasında ınaıhruit nizamının bozula
cağını ileri sürmüştü. Ad a kıt Bakanı izahat ve
rirken tesadüfi not almıştun. 55 kad-ro verildiği 
takdirde 201 tane oluyor. 62 tane verildiğinde 
382 oluyor. Aşağı doğru bir yükselme vardır. Bi
zim yaptığımız dieğLştntoeye göre mahrutun bo
zulmasına imkân yoktur. Adalet Bakanlığı bir ha
taya düşmüştür. Onlar 152 si ile iktifa etmişler
dir. Biz Jnınlaıra fazla bir şey vermiyoruz. Sonra 
yüksek kadrolar verilmek suretiyle alt kademeler-
dekilerin yukarıya doğru yükselmeleri imkânı 
sağlanmıştı r. Adliye sisteminde bir devri daimî 
temin ed'ceektir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, kifayeti mü
zakere takriri verilmişti; bunu oya kaymadan na
sıl müzakereye devam ediyor sunuz? 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliğini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeye bağlı (1) ve (2) sayılı 
iki cetvel varjdır. Hükümet tasarısına bağlı (1) 
sayılı cetvele Sosyal işler Komisyonu da iştirak 
etmektedir. (2) sayılı cetvel için Sosyal işler 
Komisyonu yeni bir cetvel hazırlamıştır.* Yani 
ayrı bir teklifi vardır. Bir de arkadaşımızın tek
lifi vardır, ayrıca bir de iktisat Komisyonunun 
teklifi vardır. Arkadaşımızın teklifine göre (1) 
sayılı cetvelde teklif edilen 9 ncu dereceden 600 
lira maaşlı 260 aded kadro 240 a indiriliyor. 
Onuncu dereceden Hükümetin teklif ettiği 70 
aded 500 liralık kadro 50 ye indiriliyor5. 

Hulasaten arz edeyim; Sosyal Komisyon, Hü
kümet teklifinin (1) sayılı cetvelini aynen isti
yor; iki numaralı cetvel için ayrı bir teklif ya
pıyor. Tabiî bir" de Hükümet tasarısına bağlı (2) 
sayılı cetvel var. Bunların her birini ayrı ayrı 
oyunuza arz edeceğim. 

Usul hakkında buyurun. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Müzakereye 

esas olmak üzere bunları toplarız. Hükümet tek
lifini dikkate alalım. Ve bu suretle de Sosyal iş
ler Komisyonunun rapotru kendiliğinden berta
raf edilmiş olur. 

BAŞKAN — En son teklifi evvelâ oya koya
cağım. Ondan sonra da esas teklifi olarak arz 
edeceğini. 
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KAftAVELİOĞLU KÂMLt — Benim tekli

fim Hükümetin teklifine bağlıdır. 
BAŞKAN — Anlaşıldı. Karavelioğlu'nun tek

lifini oyunuza artz ediyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu teklif kabul edildiğine göre, birinci mad
deye bağlı (1) sayılı Hükümet teklifi olan cet
veldeki 260 aded kadro 240 a iniyor. 70 aded kad
ro da 50 ye iniyor. (2) sayılı cetvel ise Hükü-
tin teklifi gibi kalıyor. Eğer Sosyal İşler Ko
misyonunun cetveli reddedilirse bunu oya suna
cağım. Sosyal İşler Komisyonunun hazırladığı, 
(2) sayılı cetveli kabul edenler... Reddedilmiştir. 
Şu halde Hükümetin (3) sayılı cetveli kabul 
edilmiş oluyor. Bu düzeltmelerle ve cetvelleriyle 
birlikte birinci maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

Gündemin ilk maddesinin müzakeresine baş
lıyoruz. 

2. — İhracatı Geliştirme Merkezinin kurul
masına dair kanun tasarısı <ve İktisat Komisyonu 
raporu (1/23) 

BAŞKAN — Peki, İhracatı geliştirme Ka
nunu ile ilgili olarak bir mütehassıs getirdik, 
suallerimize cevap verece/klerdir. Bu hususu ka
ibul edenler.... 

SOLMAZER İRFAN — Evvelâ kanunu ko
nuşalım, sözcü arkadaş konuşsun, daha sonra 
istersek mütehassıisı dinlemeye karar veririz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, eli
mizde bulunan 106 numaralı tasarı geçen gün 
müzakere edilmiş, bir mütehassısın davet edil
mesine karar verilmişti. Tasarının kifayetsiz 
olduğu da nazarı itibara alınarak Çarşamba 
günü gündeme alınmak ve Hükümetle yeniden 
temasa geçilmek,suretiyle komisyondan incelen
mesi ve ondan sonra mütehassıs ile birlikte ge-
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tirilmesine karar verilımişti. İhtisas encümenle
rinde müzakeresi yapıldı, her iki taraf muta
bakata vardı ve bütün endişelerimizi giderecek 
şekilde tasarı huzurunuza getirildi. Sizlere ten
vir etmek üzere mütehassıs arkadaşı da davet 
edeceğiz. Bizim derinliğine nüfuz edemediğimiz 
suallere mütelhlassıs cevap verecek böylece ta
sarı kanunlaşacaktır. Mütehassıs huzuru ile ya
pılacak oturum açık oturum olacaktır. Şimdi 
oyunuza müracaat ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde söz istiyen 
var mı? 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, İhracatı 
geliştirme ve etüd etme kanun teklifi bir teşki
lât işidir. Baktım, kanun tasarısında kuruluşa 
ait bir cetvel yok. Bu cetvelin kanuna ek ola
rak gelmesi lâzıımgeLirdi. 

Maddeleri şöyle bir tetkik edince görülüyor 
ki, müteferrik hükümlerde bilhassa 4 ncü mad
dedeki fon da, % 30 dahilî memurlara, % 30 da 
iharicî memurlara veriliyor. Bu bir memur bes
leme durumudur. Anlıyamıyorum, bu kanunun 
huzurunuza gelmesinin sebebi nedir, faydası ne
dir? Hiçjb'ir şey anlamıyorum. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — 106 numaralı 
tasarının son sayfasında 17 kişilik bir kadro 
cetveli vardı. Huzurunuza yeni geldiğimiz tasarı 
ile bu kadro kaldırılmıştır. Hiçbir kadro vermi
yoruz, Hükümete. Bâzı arlkadaşların da işaret 
ettikleri gibi Ticaret Vekâletinin asli fonksiyo
nudur, bu. Doğrudur. Bunun için de kaldırmış 
•bulunuyoruz. Yalnız fevkalâde hizmeti içine 
aldığı için bu teşkilât, hizmet genişledi ve hiz
metin karşılanmasını sağlamak üzere dışardan 
davet edilecek vazifelileri ve içerden munzam 
iş göreceklere bir talimatla bir ücret ödenecek
tir. Bir noktaya işaret etmek isterim ki; idare 
kurulunun memur olan ve olmıyan üyelerine 
(beher toplantı günü itibariyle Ticaret Bakan
lığınca takdir olunacak ücret ödenecektir. Bu
radaki mesele vazifenin hususiyetinden dolayı 
yapılacak iş de nazarı itibara alınacaktır. Bey
lik olarak bir misal verebiliriz. Faraza singer 
merkezini gelistirmeik istiyeeeği'z. Hangi fikir 
iyidir, diye bir etüd istenecektir. Bu etüd dola-
yısiyle karşılığında bir tazminat verilecektir. 
Bu tazminatı karşılamak üzere bir fon ayrıla
cak o fonda paralar birikecektir. Bu fonun 
% 30 u bu toplantılara iştirak edecek olan va
zifelilere talimatname mucibince ödenecektir. 
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Bu arada burudan memurlar da faydalanacak
lardır. Maddenin müzakeresi esnasında hakikat 
meydana çıkacaktır. Takdirimize arz ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, ih
racatı geliştirme kanunu ihtilâli mütaakıp tle 
alınan işlerden Hükümet tarafından komisyonu-

' muza gelen ilk tasarıdır. Yine hatırlarsınız da-
Iha evvelki Ticaret Vekili tarafından komisyo
numuzda bir, iki defa izah edilmiştir. Ben bu 
kanunun artıik kanunlaştırılmasını rica ediyo
rum. Kanundan maksat şudur; her şeyden ev
vel mnjhtaeolduğumuz dövizi sağlamak için ih
racatımızı değerlendirmek ve döviz kazancımızı 
artırmak maksadiyle Amerikalılarla yapılan bir 
anlaşma ile, 3 sene müddetle 200 bin - 300 oin 
dolarlık bdr bağış söz konusudur. Bu bağışla bir 
müessese kurulacak ve bunu sağlamak için bu 
kanunun huzurunuza gelmesindeki sebeplerden 
fbirisi olarak Ticaret Bakanlığının millî ekoao-
miyi kalkındırmak istemesi geliyor. 

Tasarı birçok değişiklikler geçirdi. Geçen 
(hafta yapılan 1 nci müzakeresinde, bu müesse
se ile ilgili kadrolar bahsinde hİçjbir memura 
zam verilmesi mevzuulbahis değildir. Yalnız dı
şardan gelecek ve toplantılara katılacak uzman
lara ve başka katılacak memurlara kabul eder
seniz tesbit edilecek miktarda para Tiearet Ba
şkanlığınca verilecektir. Şimdi, kalbul buyurur, 
müsaade ederseniz teknik hususlar hakkında 
mütehassıs arkadaşımız cevap versinler. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, kanunun «on 
şeklini gösteren teklifi yeni aldık, bir defa oku
yalım, ondan sonra görüşmeleri açalım.^ Sonra 
da mütehassıs arkadaşımız sorulacak hususlara 
cevap versinler. 

AKSOYOÖLU REFET — Efendim, evvelce 
bu kanun bize gelmiş ve burada görüşülerek 
maddelere geçilmişti. Yani tümünün müzakere
sini bitirmiştik. Binaenaleyh, doğrudan doğruya 
maddelere geçilsin, maddeler üzerinde konuşa
lım. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmiş olduğundan 
maddelerin okunup ona göre mütehassısın ce
vaplarının dinlenmesini kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

ihracatı Geliştirme Etüt Merkezi kurulması 
hakkında Kanun 

Tesis ve igayesi 
(MADDE 1. — Aşağıdaki gayelere tahsis edil-
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mek üzere «İhracatı Geliştirme Fonu» adiyle 
bir fon tesis olunmuştur. 

a) Memleketimizin zirai ve sınai mahsul 
ve mamulleri ile tabiî kaynaklarımdan istihsal 
olunan maddeleri dünya piyasalarında tanıt
mak -ve bulunacak yeni piyasaların şartlarını 
tesbit ederek bunları istihsal bölgelerine duyur
mak, 

h) Dünya piyasa (hareketlerini yakından 
takibederek ilgilileri zamanında Ihalberdar et
mek, 

c) Devamlı ilhraç imkânları builunam mal
larımızın istihsallerini artırmak çarelerini araş
tırmak, 

d) Hammadde veya yarı mamul şekilde 
ihracı mûtadolan mallarımızın imalât safhala
rını uzatmak suretiyle imillî emeği kıymetlen
dirmek imkânlarını araştırmak, 

e) Bakanlıkların ve Ticaret ve Sanayi Oda
ları ile Odalar Birliğinin ihracat ile ilgili faa
liyetlerini tanzim ve bu faaliyetler neticelerini 
bir arada toplayıp umumuin istifadesine arz et
mek, 

f) Devlet daire ve müesseseleri ve meslekî 
teşekküller tarafından talebedileeek yukarıdaki 
mevzular ile ilgili etütleri yapmak, 

Fon, Ticaret Bakanının murakabesi altımda 
«İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi» adı altın
da kurulacak bir teşkilât tarafından idare dü
nür. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
t iyen t . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tesisin idare organları 
MADDE 2. — İhracatı Geliştirme Fonunun 

idare organları İdare Kurulu ile Umumi Kâtiptir. 
İdare Kurulu, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı

nın başkanlığı altında aynı bakanlık Dış Tica
ret Dairesi Reisi, İç Ticaret Umum Müdürü 
ve Standardizasyion Müdürü ile Dışişleri, Ma
liye, Gümrülk ve Tekel, Tarım ve Sanayi ba
kanlıklarının ve ihracatçı birliklerinin temsil
cilerinden ve Odalar Birliği Genel Sekrete
rinden terekkübeder. 4dare Kurulu tesisin umu
mi sevk ve idaresinden mesuidiür. 

Dış Ticaret Dairesi Reisi tesisin umumi kâ
tibidir. Umumi kâtip, etüt ımerkezi servisleri-
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nin şefi olup sevk ve idareden dolayı idare 
kuruluna karşı mesul'dür. 

Tesis idare organlarının vazife ve yetkile
ri ve kararlarının Ticaret Bakanı taraf nidan 
murakabesi usulü bir nizamname ile tâyin olu
nur. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is-
tiyen? 

ER AHMET — Meselâ Ticaret Bakanlığı 
mümessilleri kimler olabilir? 

BAŞKAN — Buyurun mümessil bey... 
NECATİ OKTAY — Bu heyetler vekâletle

rin mütehassıs elemanlarından mürekkep ola
caktır. 

ER AHMET — Meselâ Ziraat Vekâletinin 
mümessili!... 

NECATİ OKTAY — Ziraat umum müdürü, 
müsteşar olabilir. Nihayet bu mahsulleriimizin 
istihsali ile ilgili mütehassıslar olacaktır. Bulu
lar velkâ'letlerin tamamen takdirine (bırakılmış
tır. 

BAŞKAN — Efendim, başka soru soracak 
var mı? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Tica
ret Bakanlığı teşkilâtlandırma memurlarını lüt
fen sayabilir misiniz? 

NECATİ OKTAY — Efendim, mazur görün 
lütfen. 

J G Ü R S O Y T R A K SUPHİ — Zannedersem bir 
•kooperatifçilik müessesesi vardır Ticaret Bakanlı
ğında. Ve buradan bir temsilcinin de 'heyete ka
tılmasında, fayda vardır. 

NECATİ OKTAY — Efendim, aşağıda mad
desi gelecek. Ticaret Bakanlığında ihracaatla il
gili bütün servisler İhracatı Geliştirme Merkezi
ne bağlıdır. Çünkü İhracatı geliştirmek Ticaret 
Bakanlığının normal hizmetleri meyanındadır. 
Bugüne kadar kurulması lâzım gelen bir teşek
küldür bu teşekkül. Fakat memleketimizde bu 
aşırı ve kötü bir itiyat haline gelmiştir. Şimdiye 
kadar Ticaret Vekâletinin normal hizmetleri için 
kadroları mevcut iken yeni yeni kadrolar ihdas 
edilerek ekonomimiz için bunlar zararlı hir hal 
almıştır. 

Bunun için biz burada yeni bir usulle bir fon 
tesis ediyoruz, vazife ve kadrolarda bir genişlik 
yoktur. Yani Ticaret Vekâleti elemanları, Vekilin 
veya müsteşarın başkanlığında toplanıp bir or
gan teşkil edeceklerdir. Bu bir hükmi şahıs ol-
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" mamaktadır. Bu Ticaret Vekâletinin yaptığı 

bir organizasyon mahiyetindedir, personel mas
rafları da zaten umumi muvazeneden ödenmekte
dir. Mesele, memleketimizin bâzı mahsulleri için 
'hariçte piyasa aramak ve ihracata daha geniş im
kânlar vermektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Tica
ret Bakanlığın bünyesinde bir de Teşkilâtlandır
ma Umum Müdürlüğü mevcuttur. Bu Umum 
'Müdürlük mevcut satış kooperatiflerini teşkilât
landırır, onların faaliyetiyle yakından ilgilenir. 
Bunlardan Tarım Satış Kooperatifleri de ihra
catla ilgilidir. Bu bünyeye |hu Umum Müdürlük 
alınamaz mı? 

TAŞAR DÜNDAR — Teşkilâtlandırma 
Umum Müdürlüğü yalnız teşkilâtı kurar ve mu
rakabe eder. Onların alış verişiyle ilgilenmez. 
Kuruluşlarını yapar, hukuki işleriyle ilgilenir. 

NECATİ OKTAY — Efendim, memleketimiz
de bu konuda bütün sevku idare hakikaten kusur
ludur. Ticaret Bakanlığı, çevresinde sahıboldu-
ğu temsilcileri bünyesine alarak bir koordinasyon 
teşkili çok yerindedir. Yalnız ihracat mevzuun
da değil, gönül ister ki, bütün sahalarda, bütün 
konularda bir koordinasyon sağlansın. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, idare reisini 
de buraya dâhil etsek. 

NECATİ OKTAY — Efendim, daha evvelki 
tasarıda bu j olmadığı için üzerinde durulmadı. 

KARAVEIiIOĞIiU KÂMİL — Efendim, ben 
de bu temsilcinin katılmasını lüzumsuz görüyo
rum. Ancak 'bu kanun tasarısiyle kurulacak olan 
müessesede bâzı fonksiyon aksaklıklarım gideren 
müessese oraya alınmalı idi. Ve orada ihtiyaçlara 
göre nazara alınıp bu kanun tasarısını öyle getir
mek lâzımdı. Fakat maalesef şu tasarı iktisat 
Komisyoriunda bir müddet muallâkta kaldı. Son
ra ele alındı ve kusursuz bir hale getirmek arka
daşların mesaisiyle mümkün oldu. 

ER AHMET — Efendim şu kanun tasarısı
nın ruhuna uygun olarak Buraya bir ilâve müm
kün değil midir? Şimdiye kadar memleketimiz
de Tarım Satış kooperatifleri bunun küçük bir 
numunesini vermiştir. Müstahsilin malını alarak 
piyasaya arz eder. Acaba müstahsılla karşı karşı
ya olan bu kooperatiflerin idare heyetlerinden 
birisi buraya katılamaz mı? 

NECATİ OKTAY — İhracatçı birliklerini 
almış bulunuyoruz. Evvelce yoktu biz ilave et-
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tik. Tarım satış kooperatifleri mevzuu da ihra
cata taallûk ettiği için bu suretle temsil edilmiş 
olmaktadır. Biz mümkün olduğu kadar teşekkül 
tarzını ağırlaştırmaktan kaçındık ve mahdut bir 
halde kalmasını düşündük. 

GBR AHMET — İhracatçılar Birliği dâhildir, 
diyorsunuz? 

NECATI OKTAY — Evet dâhildir. 
BAŞKAN — Özgüneş. 
ÖZOÜNEŞ MEHMET — Efendim, cevap al

mış bulunuyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 2 

nci madde ile teşkilâta katılacak kalabalık şim
dilik, başlangıçta yeter, ilgisi uzak veya yakın 
olanlarla veya hiç ilgisi olmıyanlarla bu kalabalı
ğı dalha da artırmaya lüzum yoktur. Ancak, am
balaj sanayii konusunda ve piyasalar bulmak ve 
mallarımızı nasıl ve nerelere satabiliriz, konula
rında bir enstitü halinde çalışırlar fakat teşkilâ
tın bunları yapabileceğine ben inanmıyorum. 

ESİN NÜMAN — Efendim, bu Tarım Satış 
kooperatiflerinden temsilcinin de burada bulun
masını ben de arzu ediyorum. Ve her ne kadar 
arkadaşımız izahat vermişlerse de bunun ayrı ola
rak mütalâa edilmesinde bir mahzur yoksa, ki Hü
kümet teklifinde ayrı olarak belirtilmiştir. Ti
caret Bakanlığı mümessili, diyor ayrıca Tarım 
Satış Kooperatifi mümessilinin ilâvesinin çok ye
rinde mütalâa ediyor, Ahmet Er'e iştirak ediyo
rum efendim. 

ACÜNER EKREM — Müzakerenin kifayeti
ni 'teklif ediıyoruım. 

KARAVELilOĞLU KÂMİL — Efendim mü
saade ederseniz ben de temennilere iştiraik ederek, 
Tarım Satış Kooperatifleri birliklerini» bizzat 
kendi aralarından seçecekleri bir mümessilin bu
raya iştirakinin maddeye ilâvesini faydalı görü-
yoru'in. Arfcadaşlarımun fikjrierine katılıyor an
cak bir mümessil kâfidir, fazlası doğru değildir, 
diye teklif ediyorum. Yerini de tarif edeyim. 2 nci 
maddenin ikinci paragrafında 5 nci satırda ((tem
silcilerinden ve) dendikten sonra ('Tarım Saltış 
Kooperatifleri Birliklerinin keza kendi araların
dan seçecekleri bir mümessil ve) denir (Odalar 
Birliği...) diye. devamı edilirse maksat temin edil-
nniş olur? 

(BAŞKAN — Kitiayet teklifi var, müzakerenin 
yeterliğini kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İkinci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fonun kaynakları, bütçesi, masraf ve muha
sebe usulleri : 

MADDE 3. — İhracatı geliştirme fonunun ge
lirleri Ticaret ve Sanayi Odalarının ve Odalar 
Biriliğinin ve ihracatçı birliklerinin masraf -bütçe
lerinin % 5 mi aşmamak üzere, tesis idare kuru
lunca teslbiit ve Ticaret Bakanı tarafından tasvib-
olunacak iştirak hisseleri ile, yardımlardan, etüit 
merkezinin mukaveleye ırofertenit hizmet bedelle-
rinden tere'kkübeder. 

Fonun gider bütçeleri, malî yıl itibariyle ida
re kurulu tarafından tanzim olunur; Ticaret Ba
kanının tasdiki ile tekemmül eder. 

Fonun gider ve hesap usulleri ve maili mura
kabe şekli Ticaret ve Maliye Bakanlıklarınca müş
tereken tanzim olunacak bir talimatname ile dü
zenlenir. 

NECATİ OKTAY — Efendim, ihracatı ge
liştirme fonunun esas malî kaynağını iktisadi iş 
birliğine giren devletlerin, 1 C A yardımlarından 
vâdedilen miktarlar teşkil edecektir. Bu teşkilât 
memleketimizde yeni bir kuruluş olmaktadır. Ta
biîdir ki, masraf imkânları ne kadar genişliyeibi-
linse, ne kadar elâısftiki olursa hktoet görmek de o 
kadar genişletilelbilir ve daraljtılabilir. Ilık yardımı -
hır dost memlokoitlerin yardımları veya göndere
cekleri teknik elemanlar şeklinde olacaktır. Fakat 
burada faydalı olabilmek için bir imkân düşünü
yoruz. Ticaret Odaları gelirleri, birliklerin gelir
leri, odalar birliklerinin gelirleri ve aidat hisse
lerinden terekküıbetmektedir. ihracatçı olsun, it- * 
halatçı olsun tüccarın menfaati gayet taJbiidir ki, 
mal ihracatımızın aııtmaisiyle çok yakından alâkalı 
bir keyfiyettir. Bu itibarla, bu işe iştirak edenle
rin külfetlere de iştiraki tabiîdir. Buna. bir elas
tikiyet. vermek için de iştirak edenlerin aidat his
seleri iş hacmina göre % 1/2 den % 5 e kadar çı
kabilir. İcabında, hiametin genişletilmesi mülâlha-
zaisiyle bu miktar âzami % 5 e kadar çıkabilecek 
demektir. Bunlara ilâveten etmd mahiyetinde özel 
taleplerde de bulunabilirler. Bâzı mevzuların 
araştırılması, incelemmefei teklif edilebilir. Bir 
mukavele mevzuu olaibilir. Bâzı hizmetler dolayı-
slylc bir menfaat sağlanalbilir. 

AGUNER E K R E M — Efendim, maddenin 
oya konulmasını teklif ediyorum. 
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•BAŞKAN — Mendim, madde hakkında baş

ka söz feltiyen?.. Yok. 3 neü maddeyi oylarınıza. 
koyuyorum, kabul edenler... Kaibul cdiknişltir. 

M üt eferrilk hüküm 1er 
MADDE 4. — Ticaret Bakanlığı teşkilâtında 

iinovcult fon mevzuu ile i İlgili kadrolar ihracatı ge
liştirme elfcüd merkezine intikal eder. Fon tahsisa
tından, daimî memur ve ıraiisıtaihdetm tâyin edile
mez. Bn talhsiısatJtan ödenecek mukaveleli memur 
ve m'fetalhdem ücretleri, (ecnebi uzmanlara öde
necekler .hariç) tutarı bütçe tahsisatının °/c 30 nu 
geçemez. 

NECATİ OKTAY — Efendiım, başlangıçta da 
arz ettim, ihracattı gelinirine merkezi esasen Dev
letin normal foniksiyionları arasındadır. Bu fonk
siyonlarla ilgili olan, Ticaret, Bakanlığıdır. Bu i/ti-
ibarla Tiicarelt Bakanlığında lıüzuımu kadar kadro 
vardır. Fakat bugün bu kadrolar ihracat sanayii
mizin geliştirilmesi için bâzı imkânlardan mah
rumdur. Eğer bu geliştirme meıikezi genişi erişe, 
daha fazla, memur ve miMalhdeme ihtiyaç hâsıl 
olur, kadro istenirse bunu da umumi muvazene
den sağlamak lâzıımdır. 

BAŞKAN — Dördüneiı madde hakkında söz 
istiyen? Yoktur. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İdare Kurulunun memur olan 
ve olmıyan üyelerine beher toplantı günü iti
bariyle Ticaret Bakanı tarafından takdir olu
nacak bir ücret ödenebilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — ödenecek ücretin 

bakan tarafından takdir edilecek yerde üst had-
dinin tahdidedilmesi veya bir kurulun kararı
na bağlanması daha doğru olmaz mr? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECATİ OKTAY' — Şimdiye kadar bu gibi 

ücretler Bakanlar Kurulu kararma terk edili
yordu. Burada; kurulda hem muvazzaf memur
lar vardır hem de hariçten gelen temsilciler 
vardır. Hükümet tasarısında böyle bir hüküm 
yoktur. Biz bunu koymakla kurumun toplantı
ya istekli olmasını temin gayesini güttük. Ve 
bakanın da memleketimizde Bakanlar Kurulu 
ölçülerine göre taayyün etmiş, ücret seviyesini 
aşamıyacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bu maddede 

iki şık vardır, birisi iş hayatından çekip getir-
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I diğimiz kimselerle vekâletten vekâlete gidenler-
I dir ki, prensip itibariyle buna muhalifim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, ben 
de aynı şeyleri düşünmüştüm. Kadri Bey temas 

I ettiler, memur olan ve olmıyan diye. Memur 
olana teşvik bakımından verelim. Bu hizmet ne 
kadar faideli olursa ithalât ve ihracat da o nis
pette fazla olur. Bu mevzuu sağlamak için ara
larında sık sık toplanarak bu mevzuu etüdet-
mcleri, hangi cins mal neye satılır şeklinde etüt-
etmeleri icabeder. İhracatı teşvik bakımından 
memurlara bir prim ödenmesini muvafık görü-

J yorum. 
Bu prim zaten Devlet bütçesinden ödenmi-

yecek. Temin edilecek fondan ödenecektir. Bu 
tasarıya göre dış kazançtan ödenecektir. Dev
let bütçesinden ödenmiyecektir. Ben b:r mahzur 
görmüyorum. Bunlar hususi teşebbüsün işleri
ni göreceklerdir. İhracatı geliştirme hususunda 
bu memurlar ne kadar çok çalışırlarsa gelirle
rinden de muayyen bir nispet dâhilinde istifa
de edeceklerdir. Bu çok faydalı olacaktır, millî 
ekonomiye hizmete teşvik olacaktır. Binaena
leyh pirim verilmesini çok faydalı görüyorum. 

ESİN NUMAN — Burada memur olan, müs
teşarın başkanlığında 9 üye vardır. İlk bakışta 
bu tesisin iyi çalışması için bu dokuz üyeye ha-

| kikateıı her toplantı için takdir edilecek ücre
tin verilmesinde fayda olduğu muhakkaktır, te
sisin çalışması yönünden. Biz tesisin müspet ola
rak çalışmasını arzu ediyorsak bunu vermeli
yiz. Ancak diğer taraftan da daha evvelki ta
sarruflarımızla bu gibi ek vazifelere, yapılan 
tahsisleri ortadan kaldırmak yönünden bâzı te
mayüllerimiz ve tasarruflarımız olmuştur. Şim
di bu mevzuda burada verilecek müspet karar 

i daha evvelki temayüllerimize reddiye mahiye
tinde olur. Mamafih ben de bu tesisin iyi ça-

j lışması için Karavelioğlu gibi düşünmekteyim. 
I BAŞKAN - - Buyurun. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, idare 
kurulunda memur olan bu üyeler zaman zaman 
toplanacaklardır. Böyle mühim bir müessesede 
zaman zaman toplanıp devamlı olarak çalışarak 

j mesai sarf (itmeleri lâzımdır', ödenek verilsin 
j kabul ediyorum. Muvakkaten gelip haftada bir 

toplanaeaklarsa faideli çalışma yapamazlar. 
I ERSÜ VEHBİ — Efendim, arkadaşlarımın 
ı bâzılarının işaret ettikleri gibi memur ve me-
i rnur olmıyanlar üzerinde ben de mâruzâtta bu-
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lunacağım. îş, ticari bir mevzudur. Iınkân ol
sa da kazanç nispetinde bir prim versek böyle
ce çalışmaya teşvik etmiş oluruz. Binaenaleyh 
maddenin hali hazır vaziyetinin kabul edilme
sini uygun mütalâa ediyorum. Arkadaşlarımın 
da beni destekliyeceklerini zannediyorum. 

BAŞKAN — Dündar Bey, 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Ticaret ve 

Maliye Vekâleti memurları muhtelif namlar al
tında birşeyler almakta mahirdirler. Müsteşar 
bu kurulda çalışacak. Nasıl olsa vazifesinin ba
şına gelecek. Bu kurula da uğrıyacak. Bakan bu 
kurula yevmiye tâyin edecek. Zaten müsteşarın 
vazifesi bir tane. Dört saat işinde, dört saatte 
kurulda çalışacak. Binaenaleyh, bu hizmet için 
munzam bir ücret verilmemelidir. 

K4RAVELÎ0ĞLU KÂMÎL — Efendim, ku
rulacak idare kurulu, senede beş - altı. nihayet 
12 defa toplanacak. Üye miktarı da malûm. 
9 kişi içeriden, birkaç kişi de dışardan, yekûn 
15 kişi. Hususi teşebbüsün işini sürüncemede bı-
rakmıyalım. iş rüşvete dönmesin. İhracatı geliş
tirmeleri için onları teşvik edelim. îşler yürü
sün. Devlet memurudur, zaten geliri var. Fakat 
şu hizmeti yürütelim. Günkü çalıştığı nispette 
hem millî ekonomiye faydalı hem de tüccara 
faydalı oluyor. Geliri de Devlet bütçesinden de
ğil, dışardan geliyor. Rüşvete; paraya fırsat 
vermiyelim. 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Maksat ve gaye bir 

ama, icraat muhtelif. Tatbikat şöyle olacaktır; 
Millî Savunma Yüksek Kurulunun vazifeleri 
vardır. Her gün toplanır, çalışırlar. Neden 
ona neden buna; bu ihracatla alâkalıdır. Bu da 
kabul. Temsilciler diyor; şu olacak; birine yüz 
•verirken öbürüne on değil elli verilecek. Hafta
da iki gün. Bir seferinde biri diğer* seferinde 
öbürü olacak. Bu olmasın. Mukaveleye bağlan
sın, yüzde üzerinden bir şey alsın. Böyle iki 
bin lira, üç bin lira verelim. Dondurulmuş hü
kümler bir şey getirmez. Yüzde üzerinden ve
relim, mukaveleye bağladıksa, mukavele ahkâ
mına riayet edelim. Ben bunun daha iyi olaca
ğını zannediyorum. 

ACUNER EKREM — Bu kurulun toplan
masına iştirak eden memurlara bir prim veril
mesi hakkındaki Karavelioğlu Kâmil arkadaşı
mızın görüşlerine iştirak ediyorum. Toplantıla-
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rın devamlı olması hakkındaki mütalâaya ise 
iştirak edemiyeceğim. Bunlar muayyen zaman
larda toplanacaklar ve işi bitirdikten sonra da
ğılacaklardır. Muayyen vazife ile çalışacakları 
için kadro eklenmesi lâzımdır ki, bu da faydalı 
olmaz. Bugün çalışmalar böyledir. Vekâletler
den mümessil gelir konuşurlar, bir neticeye bağ
larlar. O halde maddenin aynen kabulünü ben 
de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Taşar Dündar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, ihracatı ge

liştirme esasen Ticaret Vekâletinin asli vazifesi
dir. Burada bir de dış ticaret dairesi vardır. 
Biz bu teşkilâtı zoraki ihdas ediyoruz. Ben bu
nun bu kadar genişletilmesine taraftar değilim, 
Binaenaleyh buraya gelenler hasbi olarak vazife 
yaparlar, yapmalıdırlar. Tüccarın işini sekteye 
uğratmaktan başka bir şeye yaramaz kanaatin
deyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Ben de esasen 
aynı fikirdeyim. Buna lüzum yoktur, kanaatin
deyim. Dışişleri Bakanlığında da buna mütena
zır bir daire vardır. Bütün bu teşkilâtların esas 
vazifeleri, dış ticaret meselelerini ortaya koy
mak ve Ticaret Bakanlığına bir istikamet ver
mek, arzu edilen yöne çevirme vazifesinin yeni
den kurulacak bu teşkilâta verilmesini lüzumlu 
görmüyorum. Nitekim, bu teşkilâtın bütün va
zifesi zamanı gelince fırsat bulup harice gitmek
tir. Haber aldığıma göre dış ticaret dairesi baş
kanı listeyi hazırlamış, harice gitmek üzere iken 
yeni bakan durdurmuş. Her şey dosyadadır. 
Şimdi bu arkadaşlarımıza prim verelim. Verelim 
ama Kadri Beyin fikrine de iştirak ederim. Böy
le çalışacaklarsa verelim. Aksi halde vermiyelim. 

BAŞKAN — Üye olarak arz ediyorum. 
KUYTAK FÎKRET — Buraya biliyorsunuz 

Beynelmilel Para Fonu Heyeti gelmiştir. Bunun
la beraber Amerikan Yardım Kurulu Başkanı 
geldi. Onlar; Şefik Yücesoy'la bana; bu teşkilâ
tın çok faydalı olduğunu, bunun için de bir an 
evvel çıkması lâzımgeldiğini ifade ettiler. Ve yi
ne kendilerinin hazırladığı elemanların hareke
te hazır vaziyette beklediklerini fakat kanunun 
çıkmasına intizar ettiklerini de ifade ettiler. Bu
nu size aktarıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ACUNER EKREM — Zannediyorum durum 

aydınlanmıştır. Teklifleri reye koyun. 
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KAPLAN KADRİ — Tümü için müzakere 

açıldığı vakit arkadaşlar fikirlerini söyliyebilir-
lerdi. Biz bir madde üzerinde konuşuyoruz. Tek
rar müzakere uzayacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takririni reye koyuyorum. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Suphi Beyin 
ihracatı geliştirmek ve etüd merkezi kurulması 
hakkındaki Kanunun tümünü kavrıyamaması 
mümkün olabilir. Fakat konuşma yerini tanıma
mak affedilmez. Bilhassa Ticaret Bakanlığı ile 
ilgisi olan arkadaşlardan böyle bir şey bekleni
lemez. Ve bundan dolayı konuşmaları da affe
dilemez. Şu kanunu İktisat Komisyonunun hay
siyeti kurtulsun diye üzerime aldım, 10 gün
dür ıstırabını çekiyorum. Küçük düşüncelerle 
bu baltalanmamalıdır. 4 - 5 nci maddeleri mü
zakere ediyoruz. 

ACUNER EKREM — Kifayet teklif ediyo
rum. 

OÜRSOYTRAK SUPHİ — Sataşma vardır, 
cevap vermek istiyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Ya sözünü keser
diniz, yaihııt da söz verirsiniz. Taraflardan bi
risini söz almaktan mattı rum edemezsiniz. 'Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış !bir iş yapmı-
yalım. içtüzüğün ilgili maddesini şimdi ar
kadaşımız okuyacak. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Burada mem
leket menfaatleri üzerinde 'konuşuyoruz. 

TAŞAR DÜNDAR — Ben Ticaret Bakan
lığını ilgilendiren her* teklifi ka'bul etmek mec
buriyetinde değilim. Sözcünün sözlerini redde
diyorum. 

ESİN NUMAN — İçtüzüğün 49 ncu mad
desini okuyorum. «Kendine sataşılan, yahut, 
ileriye sürdüğü düşüncenin tersine 'bir fikir 
isnatlanan üyenin her zaman söz istemek !hak-
kıdır. 

Bu İhal'de o üye ne için söz söylemek zo
runda kaldığım 'bildirir ve başkan meseleyi öl
çümler. 

Başkan buna yer olmadığını bildirip de 
üye direnirse, Gene! Kurul görüşmesiz ve 
gösterme oyu ile mesele 'hakkında 'bir karar 
verir.»' 

BAŞKAN — Şu anda, söz almadan söyli-
yeceğinizi söylemiş durumdasınız. Kifayeti mii-
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zakere takririni reylerinize arz ediyorum. Ka~ 
'bul edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Buyurun. 
ESÎN NUMAN — Bu madde üzeriride, ya

ni heşinci madde üzeriride iki değiştirge ıvar-
dır. Birisi Kadri Kaplan ve arkadaşiları tara
fından verilmiştir, ücretin te^biti Ticaret Ve
kiline ibırakılmaktadır. Diğer teklif Mehmet 
özgüneş'indir. flBunda ise ücret te&b'iti işi 
Bakanlar Kuruluna (bırakılmaktadır. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Mehmet özigü-
neş'in teklifi üzerinde konuşmak is t iyenl . Bu
yurun. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Buna Bakan
la ı* Kurulu karar verelbilir demek doğru 
değildir. Çünkü Bakanlığın kendi iç işidir. 
Bakanlığın 'kendi fonksiyonu dâlhiliridedir. Ba
kanlar Kuruluna gitmesi !bu zaviyeden doğru 
değildir. İtimatsızlık ğÜbi «bir hava seziliyor. 
Bu işi Bakana 'bırakalım, isterseniz tekni'siyen 
arkadaştan izahat alalım, bir hata yapmış ol-
mıyalım. 

ERSÜ VEHBÎ — Bakanlar Kurulunca de
ğil, 'Bakan tarafından tâyin edilmesi en uygun
dur. 

ÖZGÜNİEŞ MEHMET — Efendim, Bakan 
tarafından seçilmesi sözünden ben faşizmi se
ziyorum. Bü husustaki misalini arz edersem 
elbette bana bak verirsiniz. Azınlık okulların
da, özel 'okullarda "bol para vermek suretiyle 
öğretmenleri istediği istikamete sevk etmek
tedirler. Binaenaleyh 'Bakanın keyfine vermi • 
yelim. Bunu Bakanlar Kurulu kararına vere
lim. Bakana bırakırsak, (her toplantı için ayrı 
takdir yapar. Bakanlar Kurulu kararma bı-
rakılrsa, her toplantı için! 200 lira ücret, der, 
hükümde sela'bet ^olacağına inanıyorum-. 

KARAVELİO&LU KÂMİL — Özgüneş Be
yin 'teklifine iştirak etmiyorum. 

BAŞKAN — özigüneş'in teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Ücretin Bakanlar Kurulunun ka
rarı ile tedbit edilmesini kalbul edenler.. Ka
'bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Böylece, beşinci madde tamamiyle değiştiril
miş ve şöyle olmuştur. «İdare Kurulunun me
mur olan ve olmıyan üyelerine, beher toplantı 
günü için ödenecek ücret Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilir. 

Maddeyi ibu şekilde kalbul edenler.. Kalbul 
edilmiştir. 
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Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kalbul eden

ler.. Etmiyenler.. 'Kalbul edilmiştir. 
Madde 7. — Bu kanunu •Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Kalbul edenler.. Etmiyenler.. 

Kalbul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. Mem
leket için ihayırlı olsun. 

BAŞKAN — H'5 sayılı Kanun, yani Cemal 
Madanoğlu'nun örfi îdare Kanununa 'bağlı ek 
kanun teklifi görüşülecektir. 

ATAKLI MUCÎP — Müzakerelerin Iburada 
kesilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifin aleyhinde 'konuş
mak istiyen?.. Buyurun. 

ESÎN NUMAN — Saat daha yediye çey
rek vardır. Bir iki kanun daha çıkartıp 8 de 
müzakereleri keseriz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Dün gece hiç 
uyumadık. Şimdi müzakereleri kesip yarm 
sağlam kafa ile devam etsek her halde iyi olur. 
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ER AHMET — Arkadaşlarımız kendile

rine ait kanunlar 'olduğu zaman büyük Ibir 
gayretle aman şunu çıkaralım, şunu da çıka
ralım diyorlar. Burada sözcüsü bulunmıyan 
kanunlar vardır. Bir de 'bizim Komisyonla il
gili bir kanun vardır. Müsaade ederseniz (bunu 
çıkaralım. Bu da mühim 'bir kanundur. 

KAPLAN MUSTAFA — Çok yorgun ola
rak çalışıyoruz. Gönül isterki daha önemli ka
nunları çıkaralım. Sulbaylara ait kanun var
dır, (bu da mühimdir. Bunun gündeme alınma
sı, müzakere edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — O kanun şu anda iktisat Ko
misyonunda müzakere edilmektedir. Elimizde 
değildir. Çalışmıya devam edip etmeme gibi 
bir hususu vardır. Oturuma nihayet verilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler. 
Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere Birleşi
me son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

• * 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı ce'tvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları raporları (1/89) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1269/2239 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 16 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı»1 gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Devlet Başkam ve 
Başbakan 

Org. 
Cemal Gilrsel 

GEREKÇE 

Adalet tevzii gibi memleketin içtimai bünyesi üzerinde birinci derecede önem taşıyan bir 
fonksiyonun icrası ile vazifeli (hâkim ve C. savcılarımızın, esasen malhdudolan yüksek dereceli 
kadroları dolmuş olduğu cihetle kanuni terfi müddetlerini ikmal ettikleri ve Hâkimler Kanunu 
îıükümleri gereğince ayırma meclislerince terfilerine karar verildiği IhaMe müsait kadro olma
ması sebebiyle mubtelif derecelerden halen 378 (hâkim ve C. Savcısının, terfi edemedikleri ve bu 
miktarın gün geçtikçe artmakta olduğu tesbit edilmiştir. 

Bunların çoğu, mümtazen veya tercihan terfie lâyık görülmüş, meslekte her bakımdan tema
yüz etmiş, tecrübe ve bilgi salhibi hâkim ve C. savcılarıdır. Halen içlerinde terfilerine karar 
verildiği tarihten itibaren 3 seneye yakın zaman geçtiği halde kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyenler de bulunmaktadır. 

Kazanılmış bir hakkın elde edilmemesinin tevlidedeceği inkisar ve rubi tepkinin mesai ve hiz
metteki muhtemel inikası da nazarı itibara alındığı takdirde ihâkim ve C savcılarımızı gerek 
maddi, gerekse mânevi bakımlardan mutmain kılmanın ancak elde ettikleri bu hakların kendile
rine tanınması suretiyle mümkün olacağı neticesine varılmıştır. 

Bu neticenin' sağlanması amaciyle bakim ve C. Savcısı kadrolarındaki tıkanıklığın gideril
mesi için 'mevcut mün'hal kadrolardan ilişik kanun tasarısına bağlı bir sayılı cetvellerde gös
terildiği üzere 70 aded 500 liralık ve 250 adcd 600 liralık hâkim kadrosu kaldırılarak muhte
lif derecelerden 152 aded yüksek hâkim kodrosu istihsali derpiş edilmiştir. 

Kaldırılan kadrolarla eklenen kadrolara ait tahsisat tutarı birbirine tevafuk etmekte bulun
duğundan adalet teşkilâtı için her yönden faydalar sağlıyacağmda şüphe Ibulunmıyan bu kanun 
tasarısı bütçeye külfet tahmil etmemektedir. 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 14 . 10 . 1960 

Sosyal îşler Komisyonu 
Esas No. 1/89 
Karar No. 28 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havele olunan, «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
365İ8 vsayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadıl ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı»', Adalet ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri "hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Müh rem Ibir ihtiyacı karşılıyacak »olan tasarı yerinde görülmüş ancak; gerekçesine 'göre kal
dırılan kadrolarla eklenen kadrolara ait taihsisattutarınm hirlbirine tevafuk etmekte Ibulunduğu 
ibelirtil'miş olmasına rağmen yapılan incelemede kaldırılan kadrolar tutarının 4 013 $20 lira ve 
eklenen kadrolar tutarının 3 611 304 liraya tekalbül edip Adalet Bakanlığı aleyhine 402 216 
liralık tahsisat artığının mevcudolduğu görülmüştür. 

Halen terfi sırası geçmiş 'bulunan 378 hakim ve cumhuriyet savcısından ancak 162 sinin ter-
fiini sağlıyacak olan tasarıdaki kadro (miktarının artan tahsisata tekabül edecek miktarda ar
tırılması uygun görülmüş ve (2) sayılı cetveldeki 1 500 lira maaş için istenilen 40 kadro 50 ye 
ve 1 250 lira maaş için istenilen 50 kadro 55 e çıkarılmıştır. Bu suretle artan tahsisat tutarı 
402 216 liranın 387 300 lirası kullanılmış ve 14 916 lirası da tahsisat fazlası alarak kalmış 
bulunmaktadır. Buna göre (:2) sayılı cetvel yeniden tanzim olunmuş ve tasarının 'diğer mad
deleri aynen ka/bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince iktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Sözcü 
Karan Muzaffer özdağ Muzaffer özgüneş Mehmet Solmazer îrfan 

Türkeş Alparslan Yıldız Ahmet 

( S . Sayısı : 120) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

^ MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı iller kısmından ilişik (1) 
sy.yılı cetvelde derece aded ve unvanları yazılı 
kadrolar çıkanlmış ve yerine ilişik (2) sayılı 
oetvelde derece aded ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

16 . 9 . 1960 

Devlet Başkam ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel H. Mumcuoğlu 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
N. Zeytinoğlv A. Artus 

Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı 
F. özdilek M. 1. Kızıloğlu 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Y. ve Turz B. V. Maliye Bakanı 

S. Sarper E. Alican 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

B. Tuncel M. Gökdoğan 
Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakam 

M. Bay dur R. Üner 
Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

F. Aşkın O. Tosun 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam 

S. Vlay R. Beşerler 
Sanayi Bakam Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

Ş. Kocatopçu 
İmar ve îskân Bakam 

F. Yavuz 

(S. Sayısı : 120) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

İLLER 
fBaşkan, Hâkim, Üye Sulh] 
Hâkimi C. Başsavcılığı 
Başyardımcısı, C. Başsav
cılığı Yardımcıları, C. I 260 

•l Savcısı ve Yardımcıları, J» 70 
îcra Hâkim ve Hâkim 
Yardımcıları, Sorgu Hâ
kimleri, Yargıtay Üye 
Yardımcıları 

[2] SAYILI CETVEL 

Adalet Bakanlığı 

ÎLEEB 
Başkan, Hâkim, Üye Sulh"] 
Hâkimi, C. Başsavcılığı 
Başyardımcısı, C. Başsav
cılığı Yardımcıları, C. 
Savcı \ ve Yardımcıları, 
îcra Hâkim ve Hâkim 
Yardımcıları, Sorgu Hâ
kimleri, Yargıtay Üye 
Yardımcıları 

600 
500 

40 
5.0 
62 

1 500 
1 250 
1 100 

Sosyal îşler Komisyonunun değiştirdiği cetveller 

1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Adalet Bakanlığı 
İLLER 

Başkan, Hâkim, Üye Sulh] 
Hâkimi C. Başsavcılığı 
Başyardımcısı, C. Başsav-

H cılığı Yardımcıları, C. 
\ -lSavcı ve' Yardımcıları,^ 

İcra Hâkim ve Hâkim 
Yardımcıları, Sorgu Hâ
kimleri, Yargıtay Üye 
Yardımcıları 

50 
55 
62 

1 500 
1 250 
1 100 

( S, Sayısı : 120) 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
Esas No : 86 
Karar No : 86 

26.10.1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 19 . 9 . 1960 
tarihi ve 71-1269/2299 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, Adalet Bakanlığı kadro cetvelindeki küçük dereceli kadroların kaldırılmasını 
ve bu kaldırılan kadroların tahsisatı karşılık gösterilmek suretiyle yüksek dereceli Hâkim kadro
larının ihdasını istihdaf etmektedir. 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edememek durumunda olan diğer vekâletlerin de aynı değişikliği 
ihtiva ve yüksek dereceli kadrolar ihdasını derpiş eden kanun tasarıları komisyonumuza intikal et
miş bulunmaktadır. 

Mütemadiyen küçük kadroların kaldırılarak yüksek dereceli kadrolar ihdas etmek, memuriyet 
kademelerindeki hiyerarşiyi bozacağı, yakında teşkili mukarrer bulunan Devlet Personel Dairesi 
tarafından Devlet hizmet kadrolarının esaslı suretle tetkika tâbi tutulacağı ve ehemmiyet derece
lerine göre yeniden kıymetlendirileceği için gerek yeniden kadro ilâvesine ve gerek mevcut kad
roların maaş derecelerinin yükseltilmesine dair elde mevcut tasarıların Personel Dairesinin teşki
line kadar talik edilmesine komisyonumuzca prensip kararma varılmış olduğu cihetle tasarının ka
bulüne imkân görülememiştir. 

Raporumuzun Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

İktisat Komisyonu Başkam 
Kuytak Fikret 

Üye 
Muarızım 

Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Baykal Bifat 

Üye 
özkaya M. Şükran 

Sözcü 
Ersü Vehbi 

Üye 
Muhalifim 

Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 

\>&« M * . . . 

( S. Sayısı : 120 ) 




